MICN – STOFA 2018/2019

Partnerskabsaftale bredbåndspuljen 2018/2019
Projektnummer #54-18
Sted:
Bakkelyvej, Banevej, Bjørumsletvej, Engelstrupvej, Grønbækvej, Holkasmindevej, Højgårdsvej, Kastevej,
Krogagervej, Melhøjvej, Mjallerupvej, Mølgårdsvej, Røgilhusevej, Strettvej, Tinghøjvej, Trædemarksvej, Vejrhøjvej, Vilstedvej,
Årupvej
Støtteberettigede adresser i
projektet:142

Antal tilkendegivelser: 110

Effektuering fra: 2019

Signal leveres via Fiber
Aftalen:
Om projektet:


Der er i projektet i alt 142 mulige adresser som er støtteberettigede jf. ENS.DK.



Aftalen er baseret på 110 husstande som har sagt ”ja tak” (fuldmagter vedlagt)



Underskrevne fuldmagter i forbindelse med projektet er bindende, og den angivet egenbetaling opkræves på
baggrund af denne



Krogagervej 5 frem går ikke af energistyrelsens kort, men de er tilskudsberettigede – denne er godkendt af ENS.



Egenbetalingen faktureres hver enkelt husstand ligeså snart at området påbegyndes etableret med infrastruktur

Økonomi:


Egenbetaling i projektet er pr. husstand i gennemsnit 5.372.72 kr.- inkl. moms pr husstand og total 472.798.7 kr. ekskl.
moms.

Udbyder information:


Bliver projektet bevilliget støttemidler vil Stofa varetage alt salgsarbejde, og løbende information omkring projektets
status indtil samtlige beboer som indgår i projektet er etableret.



Såfremt der måtte komme yderligere omkostninger som ikke indgår i tilbuddet vil Stofa afholde denne omkostning.



Såfremt der ikke opnås tilskud fra Den Offentlige Bredbåndspulje vil området som udgangspunkt ikke blive etableret.



På baggrund af den underskrevne fuldmagt gives der tilladelse til at Stofa etablere infrastruktur på alle de ejendomme
der er nævnt i vedhæftede adressefil med ”J”. Aftalen indbefatter etablering af fiberbaseret infrastruktur inkl. grav til
nærmeste husmur fra skel, og dette kan ikke fraviges jf. Energistyrelsens betingelser.



Installationen afsluttes med en fiberboks på indvendig side – ønskes denne placeret et andet sted kan dette laves på
regning, eller så kan man selv trække tomrør til den ønskede placering. (Tomrør fremsendes fra Stofa)



Alle deltager i projekt skal som min. aftage et bredbåndsprodukt, dog kan der være undtagelser i projektet som gør sig
gældende. Projektet er underlagt Stofas generelle abonnementsvilkår gældende fra d. 01.2018
(https://stofa.dk/vilkaar/generelle)



Intet oprettelsesgebyr

Side 1 af 3

MICN – STOFA 2018/2019



Valg af produkt – Der gives 50 kr. i rabat på den valgte TV PK 1,2,3 og/eller på den valgte bredbåndsforbindelse der
ligger over 15/15 MBIT i 12 mdr. Aftalen inkludere derudover 1. stk. gratis ekstra trådløs router



Stofa sørger for at alle betingelser fra bekendtgørelsen gør sig gældende under og efter etableringen. Derudover
sørger Stofa for den fremtidige drift af nettet i området. *



* Derudover tilbydes der 1 kabetræk (COAX el. PDS) til tilslutning af 1 x tv eller til antenneforstærker eller der kan
træffes 1 x PDS kabel til ekstra router. Dette forudsætter at der er frie adgangsveje således arbejdet kan udføres af
vores teknikker uden besvær.

Acceptfrist:
Effektueringsdato er under forudsætning af, at aftalen er underskrevet og Stofa i hænde senest d. 22.10.2018.

Tidsplan:
Såfremt at projektet godkendes støttemidler fra Den Offentlige Bredbåndspuljen 2018 vil området blive etableret i 2-3 kvartal
2019 – såfremt der ikke opstår noget uforudset ift. gravetilladelser og vejrforhold.

Tilslutningsadresser:
Se vedhæftede fil fra interaktiv kort

Samlet omkostning: 4.932.025,- ekskl. moms
Egenbetaling: 472.798.7 ekskl. moms
Udbyder tilskud: 140.000,- ekskl. moms
Kommunalt tilskud: 220.000,Der ansøges om 4.099.226 kr. i tilskud fra bredbåndspuljen
Omkostning pr. husstand 37.265.70

Dato:

Dato:

Underskrift fra projektet

Underskrift Stofa A/S

__________________________________

_______________________________

Fuldmagt: Denne partnerskabsaftale giver fuldmagt til at projektområdet må ansøge om midler sammen med Stofa
som udbyder, det er dog under forudsætning at partnerskabsaftalen er underskrevet af begge parter inden den er
gyldig (Indsat: Revideret d. 16.10.18)
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